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En introduktion för att öka 
din digitala tillgänglighet 
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Svenska naturupplevelser på digital export
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Visit Swedens pilotprojekt ”Svenska naturupplevelser på digital export” är ett initiativ som finansieras av Jordbruksverket och ska stärka 
Sveriges konkurrenskraft som naturresmål samt stärka förutsättningarna för turism på landsbygd. Projektet ska stärka den långsiktiga 
satsningen ”Hållbar natur- och ekoturism på landsbygden” som vänder sig mot den internationella marknaden och målgruppen ”den 
naturfokuserade resenären”. Projektet ska bidra till att naturföretagare i hela Sverige får ökad kunskap om hur de kan synliggöra sina 
naturupplevelser på digitala plattformar.  

Projektfakta:

I denna publikation från Visit Sweden 
beskrivs den naturfokuserade nyfikna 
upptäckarens beteende i digitala kanaler 
och hur naturturismföretagare kan öka sin 
digitala tillgänglighet och placera sina 
naturupplevelser i digitala plattformar. 

Den valda målgruppen – den naturfokuserade nyfikna 
upptäckaren – har ett intresse av att besöka Sverige, 
värnar om miljön och tycker att det är mycket viktigt 
eller helt avgörande att få uppleva naturen. De vill 
göra naturupplevelser utomhus oavsett säsong och 
uppleva landsbygden. Målgruppen utgör 17 procent 

av Den globala resenären med Sverigeintresse. Det 
motsvarar ca 10 miljoner människor på Visit Swedens 
fyra prioriterade marknader*.

Denna publikation är en del av flera rapporter 
som finns tillgängliga i vår kunskapsbank 
www.corporate.visitsweden.com/kunskap
där finns även en e-guide.

Längst bak i denna publikation finner du en ordlista 
som ger en kortfattad förklaring till olika uttryck som 
används inom online världen i denna rapport.

Inledning

* Tyskland, Frankrike, Storbritannien, USA. Uppskattningen baseras på 
befolkningsmängd och Visit Sweden Målgruppanalys 2018.
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På den växande totala resemarknaden 
ökar digitala bokningar snabbare än  
övriga bokningar. Med förändrade  
boknings- och resebeteenden utmanas 
besöksnäringen i hela världen.

Allt fler internationella resenärer som vill resa 
till Sverige är digitala. Inspiration, informations-
hämtning, planering, bokning och delning av 
upplevelsen sker digitalt. 

Enligt Phocuswright beräknas 56 procent av 
bokningarna göras online 2020 (från 47 procent 
år 2015). 

Online aktörer i konkurrens
Konkurrensen mellan globala och marknads-
anpassade online aktörer är fortsatt hård inom 
boende och transport och tillväxten är begränsad. 
Inom detta område pågår idag många olika 
sammanslagningar och uppköp mellan olika 
online aktörer. Däremot finns stora möjligheter att 
växa inom segmentet aktiviteter och upplevelser där 
idag endast 2 procent av utbudet är bokningsbart. 
Ett stort fokus kommer därför vara på utveckling 
av synligheten av bokningsbara upplevelser som 
naturturism de kommande åren. 

Lär känna de digitala resenärerna
Mer än varannan resenär i Europa väljer idag att 
boka sin resa online och utvecklingen fortsätter att 
öka stadigt. När målgruppen – den naturfokuserade 
nyfikna upptäckaren – vill boka aktiviteter, så vill 25% 
av målgruppen boka aktiviteter (oavsett typ), innan 
avresa. På denna stora online-resemarknad finner du 
allt fler digitala resenärer som använder olika digitala 
verktyg och kanaler både före, under och efter sin 
semester. 

Följ med på kundresan
Den digitala naturintresserade resenären hämtar 
inspiration, planerar, bokar, upplever och delar 
sin upplevelse i onlinevärlden. Genom fem faser 
pendlar den digitala resenären mellan inspiration 
och planering och olika plattformar innan det blir en 
slutlig bokning. 

Effektiva och snabba bokningslösningar, 
kommunikationssätt och andra digitala verktyg är 
viktiga för kundens resa. Att lätt och smidigt hitta 
information för sitt uppkommande äventyr, att kunna 
boka sin resa online och vid behov snabbt kunna få 
kontakt med företaget de bokat sin resa med, står 
högt på prioriteringslistan.

Att synas digitalt

”Att vara digitalt tillgänglig 
innebär att ha en digital närvaro 
i hela Travel Cycle”
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2. Planera
Här letar kunden efter de avgörande delmomenten 
för sin resa. Priser, kvalitet och utbud jämförs initialt 
mellan olika länder, destinationer och tematiska 
upplevelseområden för att i nästa steg jämföra 
faktiska tjänster och produkter hos företag. Kunden 
frågar sig till exempel: När är den bästa tiden att åka? 
Boka långt före eller i sista minuten? Vad säger andra 
resenärer om resan och upplevelsen? Vilket är bästa 
priset? Här börjar kunden aktivt leta och engagera 
sig i sin resa och hamnar därmed i aktivt läge, ett så 
kallat ”lean forward mode”. 

1. Drömma
Här hämtar kunden sin inspiration för 
kommande semesterresor. Vad gör intryck 
på kunden och vart vänder sig kunden för att 
aktivt inspireras? Under den här delen av kundresan 
befinner sig kunden i ett så kallat ”lean back mode”, 
med andra ord arbetar kunden inte aktivt med att 
söka information utan är mottaglig för inspiration 
genom off-line kanaler som till exempel resemagasin 
eller via vänner som nyligen gjort en resa. Online-
kanaler inom drömma-fasen är exempelvis 
resebilder som delas av vänner och familj på 
Instagram, nyhetsbrev från resebloggar eller digitala 
resemagasin.

3. Boka
När kunden går in i bokningsläge letar den aktivt 
efter bästa upplevelse/boende/transport till bästa 
pris. Olika jämförelsesajter används, testbokningar 
görs och ändras. Olika call-to-action lockar kunden 
att boka tidigare. Hur bokar kunden? Genom vilken 
kanal: online, per telefon eller email? Vad upplevs 
som mest effektivt? Vad gör kunden avskräckt, vad 
får den att ändra sitt beslut att boka? 

4. Uppleva
Upplevelse-fasen är den som sker under själva 
resan, eller kanske till och med innan i och med 
förberedelser och förväntan på resan. Hur förs 
dialogen med kunden som bokat? Hur checkar 
kunden in/ut? Hur stor påverkan har den digitala 
delen under själva resan? Vilken typ av teknik 
används, vad är mest effektivt och bekvämt? 

5. Minnas
Kundens resa kan fortsätta långt efter den faktiska 
resans slut. Hur delas minnen och omdömen? På 
vilka plattformar och genom vilka kanaler? Vilka 
kanaler är enkla och effektiva för gästen och vilka 
kanaler genererar rätt marknadsföring åt företaget?

Travel Cycle – fem faser
Den digitala resenären som är intresserad av att 
uppleva svensk naturturism hämtar inspiration, 
planerar, bokar, upplever och delar sin upplevelse i 
onlinevärlden. 

Genom fem faser pendlar den digitala resenären 
mellan inspiration och planering och olika plattformar 
innan det blir en slutlig bokning. Genom att följa 
resenärens beteende genom Travel Cycle kan man 

kartlägga vilka prioriteringar och verktyg som krävs 
var, när och hur för att öka sin digitala tillgänglighet. 

Den digitala resenärens kundresa är en cirkulär 
process som börjar långt innan och kan fortsätta lika 
långt efter den genomförda semesterresan. Med 
dessa kunskaper och insikter har din verksamhet 
mycket att vinna på att anpassa ert digitala skylt- och 
bokningsfönster efter de olika faserna. Det underlättar 
för resenären – och ger er många fördelar.

Drömma

Planera

Boka

Uppleva

Minnas
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Att ta kommando innebär att du själv 
definierar dina förutsättningar och för-
mågor att öka din digitala tillgänglighet 
utifrån Travel Cycles olika faser. 

Det är viktigt att du tar kommando och bestämmer 
hur ditt företag och dina erbjudanden ska se 
ut i det digitala skylt- och bokningsfönstret. 
Beroende på vilken typ av produkt du erbjuder 
så ser möjligheterna olika ut och det finns olika 
distributionskanaler att välja på. 

På många plattformar kan vem som helst lägga upp 
information om ditt företag (tex öppettider, bilder, 
geografiskt läge) samt omdömen kan ges utan att du 
vet om det. Detta är något som du som företagare 
behöver kontrollera och ta kommando över oavsett 
vem din utvalda målgrupp är och om ditt erbjudande 
finns som del i en rundresa, t.ex. researrangörer i 
Tyskland. 

Att vara digitalt tillgänglig innebär att ha en 
digital närvaro i hela Travel Cycle – först inspirera 
(drömma), sedan vara sökbar (planera), därefter att 
enkelt kunna bokas och dela sina upplevelser under 
och efter resan (uppleva, minnas).

För att nå framgång
Det digitala internationella reseledet kan upplevas 
komplex. Det finns många olika aktörer som 
dessutom hela tiden utvecklas och värdekedjan för en 
företagare för att nå kunden är konstant föränderlig. 

Kunden följer inte steg för steg en traditionell 
köpprocess, utan går fram och tillbaka mellan 
Drömma, Planera och Boka och mellan många olika 
typer av online aktörer för att jämföra både pris och 
utbud under en längre tid innan bokning sker. 
För att nå framgång behöver du som företagare 
förstå din målgrupp och vilka digitala ytor din 
målgrupp befinner sig på. 

Du behöver:
• Definiera var din kund finns online.
• Välja hos vilken/vilka online aktörer 

ditt erbjudande syns bäst för t ex ökad 
lönsamhet eller vilken/vilka som erbjuder bäst 
marknadsföringskanal/-er. 

• Anpassa ditt erbjudande utifrån utvald målgrupp,  
för att få ökad digital synlighet, sökbarhet och 
bokningsbarhet.

• Sätta dig in i hur du på bästa sätt kan nyttja olika 
tekniska lösningar som ökar dina förutsättningar 
att lyckas.

Ditt digitala skylt- 
och bokningsfönster

Bas
Det finns en vilja att lägga ner tid och 
ha kontroll över ditt företags skylt- och 
bokningsfönster.

Avancerad 
Du prioriterar den digitala tillgängligheten 
enligt Medium OCH arbetar därutöver utifrån 
insikter för att optimera din synlighet och din 
lönsamhet av bokningar.

Medium
Du prioriterar den digitala tillgängligheten 
enligt Bas OCH engagerar dig i dina egna 
digitala konton hos valda online aktörer för 
att t. ex. löpande säkerställa att du 
kommunicerar med rätt information samt 
att du följer kommentarer och bokningar etc.

Din digitala mognadsgrad
Den digitala mognadsgraden kan delas in i 
tre nivåer. För varje nivå finns på kommande 
sidor beskrivet vad du kan prioritera utifrån 
Travel Cycle med utgångspunkt i din digitala 
mognadsgrad och dina egna förutsättningar.
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I Drömma-fasen av kundresan fokuserar 
den digitala resenären på att drömma och 
att hämta inspiration till sin semester. 
I detta stadie är den potentiella kunden 
mottaglig för inspiration genom de flesta 
marknadsföringskanalerna, både off- och 
online kanaler. 

Majoriteten av naturfokuserade nyfikna upptäckare 
får sin primära inspiration från någon de känner 
på sociala medier. På de sociala medieplattformar 
delar resenärerna med sig av bild/rörligt (visuellt) 
innehåll, både under och efter resan, vilket kan 
inspirera potentiella resenärer i drömstadiet. Det ger 
dig som naturturismföretagare möjlighet att påverka 
dina målgrupper genom både direkt och indirekt 
marknadsföring på sociala medier. 

Instagram, som enligt målgruppen anses vara den 
viktigaste kanalen för att få idéer och inspiration för 
aktivitetsturism, har gjort det möjligt för användarna 
att följa olika hashtaggar och geotaggar. Det tillåter 
målgruppen att gruppera innehållet och göra det mer 
överskådligt. På så sätt kan de samla all inspiration för 
att vid ett senare tillfälle börja planera sin resa. 

Pinterest är en annan kanal som i den här fasen 
inspirerar med sina bilder. Att synas på sociala 
kanaler som Facebook, Instagram och Pinterest är 
ett viktigt utgångsläge för att skapa ett digitalt skylt- 
och bokningsfönster. 

Drömma

”I get inspiration from social platforms 
such as Instagram which I browse on the 
tube on the way home, images and visual 
content are important to me”  
– Annie, 41, New York, USA

Beroende på din digitala mognad och dina 
förutsättningar kan du på olika sätt inspirera 
potentiella kunder i Drömma-fasen genom att 
arbeta med t ex följande plattformar. Välj en 
nivå som passar dig.

Bas 
• Instagram
• Pinterest ”Pins” funktion 
• Facebook

Avancerad 
• Ansvarig person för sociala medier
• Instagram Annons
• Facebook Ad
• Google Ads
• Youtube Ad
• Samarbete med social media influencer

Medium 
• Instagram Live & TV
• Facebook Live
• Youtube
• Hashtag-strategier
• Schemaläggning av inlägg
• Flödets/sidans estetiska framträdande

Drömma
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I Planera-fasen söker den digitala rese-
nären aktivt information om sitt resmål 
inför sin semester. Resenären jämför oli-
ka länder, destinationer samt transporter, 
restauranger och tematiska upplevelse-
områden från olika företag och aktörer. 

Här spelar naturturismföretagens digitala synlighet 
en viktig roll. Det gäller att både vara närvarande 
online, på de valda plattformar där målgruppen söker 
information, och att ha relevant och uppdaterad 
information på den egna hemsidan. 

Om du använder sociala medier kan effekten 
maximeras ytterligare utan att kosta mer tid. Ett 
exempel skulle kunna vara att använda specifika 
hashtaggar för temaområden inom naturupplevelser 
på Instagram och att använda dessa i samband med 
geotaggar som är kopplade till destinationer för att 
öka din synlighet. 

Planera

”Jag går alltid först till Momondo för att 
titta på priser och bokar sedan direkt via 
hemsidan, t.ex. SAS för att kunna ta del av 
bonuspoäng. Jag upplever att detta tillvä-
gagångssätt är mer effektivt och säkert.”  
– Julie, 26, Oslo, Norge
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Beroende på din digitala mognad och dina 
förutsättningar kan du på olika sätt hjälpa 
potentiella kunder i Planera-fasen att hitta 
ditt företag och gör det enkelt att planera. 
Alla plattformar behöver ej väljas i varje nivå. 
Välj en nivå som passar dig.

Bas
• Hemsida
• Call-to-Action knappar på din hemsida
• Google My Business
• TripAdvisor & omdömen

 Se fördjupning på nästa sida

Avancerad
Alla funktioner i Medium, plus:
• Hemsida med avancerade tekniska
 funktionaliteter
• Inbäddade bokningswidgetar på 
 partners hemsidor

Medium
Alla funktioner i Bas, plus:
• TripAdvisor widget som visar urval av
 omdömen på hemsidan
• Pinterest anslagstavlor
• Viator
• GetYourGuide
• Expedia

»

Planera
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Hemsida 
Ditt företags hemsida är ditt digitala skyltfönster ut 
mot kund och många gånger det första som dina 
kunder möter av ditt företag. Därför är det extremt 
viktigt att ge ett första professionellt intryck. Det 
finns många företag som kan hjälpa till att bygga din 
hemsida åt dig och vill du inte administrera den själv 
så finns det program att köpa som kam hjälpa dig 
med att både bygga samt administrera din hemsida. 

Det är många som väljer att bygga en egen hemsida 
själv och det behöver inte vara så svårt. Med hjälp 
av instruktionsfilmer på Youtube kan du på ett 
pedagogiskt och enkelt sätt bli guidad till hur du 
bygger en egen hemsida utan någon som helst 
tidigare erfarenhet.

Vad krävs för en hemsida
Ska du ha en hemsida krävs tre saker:
1.  Webdomän – Det som blir sidans webbadress 

och startar med www.
2.  Webservices/webtjänster – det som får sidan att 

kunna ta emot besökare och prata med andra 
program. Ett exempel på vad som blir möjligt 
med webservices är att en kund som köper 
en resa på t ex en resebyrås webbplats kan 
be resebyråns webb plats att beställa en hyrbil 
från en biluthyrnings firma. Det ska gå även om 
resebyrån inte har något organiserat sam arbete 
med biluthyraren. 

3.  Ett redigeringsprogram – Exempel: Wordpress, 
One, Squarespace och Wix.

Vad bör du tänka på när du bygger din 
hemsida?
Din hemsida måste vara responsiv, d.v.s. den ska 
gå att läsa oavsett om dina besökare använder en 
mobil eller dator. Förutom det är det bra att ha:
–  Mycket bilder, lite text. Det är bilderna som  

inspirerar människor mest och lockar till köp
–  Länka till dina sociala kanaler såsom Facebook, 
 Tripadvisor, Youtube, Instagram 
–  Boka-knapp med direktbokning
–  Lyft hållbarhetsarbeten
–  Använd samarbetsloggor om samarbeten finns
–  Adress och telefonnummer på första sidan för att 

komma högre upp i sökresultat hos Google.

Sökmotoroptimering (SEO)
Tänk på att sökoptimera din hemsida så att 
den kommer så högt upp som möjligt i Google 
resultaten. Det finns mycket du kan göra för att 
hamna högre upp. Ett viktigt steg är att ändra ”titel 
taggar” på varje enskild sida. Det finns information 
och handledning på Youtube även för detta. 

Google My Business
Google My Business är kostnadsfritt verktyg för 
företag och organisationer som vill hantera sin 
online närvaro på Google, bland annat på Sök 
och Maps. Genom att verifiera och redigera din 
företagsinformation kan du hjälpa kunder att hitta 
dig och berätta om ditt företag på samma gång.

Varför registrera dig? 
–  Registrering på Google My Business möjliggör 

att du kan uppdatera/upprätthålla information 
som exempelvis adress, priser, beskrivning och 
öppettider om ditt företag på Google

–  Du kan se till att uppgifterna visas rätt när en 
besökare söker information om ditt företag på 
Google Maps

–  Ditt företag hittas lättare när en kund söker på de 
tjänster som ditt företag kan erbjuda

–  Du kan lägga till bilder och logotyp
–  Du kan lägga till en sökordsoptimerad 

beskrivning. Du kan få och svara på recensioner
–  Du kan följa statistik för ditt företag
–  Du kan välja kategorisering (dock är denna 

översatt från engelska så den stämmer inte så 
bra på svenska. Här får du testa dig fram.

Hur registrera ditt företag?
–  Registrering kräver ett Google-konto. Har 

du sedan tidigare ett konto som exempelvis 
”Google Analytics” kan du använda samma 
inloggningsuppgifter. 

–  Gå in på www.google.se/business/ och följ 
instruktionerna. Har du inte ett konto sedan 
tidigare skapar du enkelt ett.

–  Ditt företag kan redan vara registrerat på Google 
My Business sedan tidigare. Detta har då oftast 
skett automatiskt med Googles sökrobotar. 
Företaget kan också vara verifierat av en tidigare 
ägare. Följ då instruktionerna som Google ger 
vid verifiering. 

9

Fördjupning Bas – ta fram information i egna kanaler
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I denna fas av kundresan handlar det  
om att erbjuda den digitala resenären  
en effektiv och smidig bokning och finnas 
med ett bokningsbart erbjudande där 
resenären föredrar att boka. 

Målgruppen naturfokuserande resenärer bokar  
ofta sin semester i ordningen transport, boende, 
aktiviteter och äta. 

Trots att aktiviteter och upplevelser är själva 
syftet med resan, bokas de ofta precis innan 
genomförandet. Som naturturismföretagare är det 
viktigt att prioritera att arbeta med tydliga ”Call to 
Action” (CTA)* aktiviteter för att skapa tryck på 
bokning i ett tidigare skede.

Ur den naturfokuserade nyfikna upptäckarens 
perspektiv finns fem olika sätt att boka:

1. Researrangör/agent tillhandahåller färdig-
paketerade produktlösningar som oftast inkluderar 
övernattning. Har en egen bokningslösning.

2. Direktkontakt med naturföretaget – Etableras 
oftast via telefon, mejl eller kommunikationsappar 
som t.ex. Facebook och WhatsApp. 

3. Naturföretagets hemsida – Detta kräver en 
bokningsmotor som förvaltar dina produkter/
tjänster och priser. Viktigt att dina potentiella 
kunder hittar till din hemsida och att produkterna 
är tydligt definierade och tillgängliga.

4. Online Travel Agent (OTA) – En online boknings-
 aggregator med upplevelser som är tillgängliga 

på olika destinationer där produktägaren har gjort 
sin produkt bokningsbar mot en provisionsavgift i 
relation till bokningsvärdet. 

5. Metasajter – Sidor som aggregerar priser från 
olika hemsidor (till exempel OTA, företagarens 
hemsida och på online researrangörs hemsida) 
och länkar till motsvarande sida där bokningen 
genomförs.

Boka

*CTA eller Call-to-action 
är en aktivitet som man vill att en besökare på 
webbplatsen eller en mottagare av ett e-post-
utskick ska utföra. Det handlar oftast om en 
uppmaning om att klicka på en knapp, en länk 
eller en bild.
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Beroende på din digitala mognad och dina 
förutsättningar kan du i Boka-fasen hjälpa 
potentiella kunder att boka ditt erbjudande 
genom att arbeta med olika bokningslösning-
ar. Här är exempel på bokningslösningar inom 
varje nivå. Välj en nivå som passar dig. 

Bas
Skapa en direktkontakt med kunden. Satsa 
på pris & inventariesystem med enkla 
helhetslösningar:
• iTicket
• Visit North app
• MTB
• VisBook

Eller ett pris & inventarie system med olika 
prisplaner efter komplexitetsgraden:
• Bookeo
• Bookvisit
• Regiondo
• Sirvoy (logi)
• Checkfront
• Trekksoft
• Rezdy

Medium
Bokning via egen hemsida med bokningsmotor. 
Använd mer avancerade pris- & inventarie-
system, exempel:
• Rezgo
• Bókun
• Sirvoy (logi)
• Citybreak
Pris- & inventariesystem med olika prisplaner 
efter komplexitetsgraden:
• Bookeo
• Regiondo
• Checkfront
• Trekksoft
• Rezdy

Avancerad
Bokning via andras plattformar. Bygg 
komplexa boknings- & affärssystem med 
hög flexibilitet, exempel:

• Checkfront
• Regiondo
• Trekksoft
• Rezdy
• Rezgo
• Bókun
• Citybreak (Bookvisit, iTicket)
• Sirvoy (logi)

Under bokningsfasen når resenärers globala 
engagemang nästan sin topp (endast 1 % lägre 
än under ankomstfasen). Tänk på din senaste 
nöjesresa – gjorde uppmuntran under bok-
ningsprocessen dig entusiastisk inför resan? 
Antagligen inte, eftersom uppmuntran om 
gästers bokning är som att ha en skylt utanför 
sin verksamhet. Det är nödvändigt och bidrar till 
att locka gäster, men det är inte spännande. Dra 
nytta av den entusiasm och energi som gäster 
känner och stärk resenärers känslomässiga rela-
tion till din verksamhet.

För att utnyttja den här ökade entusiasmen före 
resan bör du se till att kommande gäster känner 
att semestern redan har börjat. Bokningsbekräf-
telsen kan till exempel innehålla information om 
någon som jobbar i receptionen, lokala evene-
mang under vistelsen eller tips om vad gästen 
kan göra under sin första dag.

Källa: Tripadvisor
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Stärk relationen med din gäst 
direkt efter bokningen är gjord

Det är viktigt att aktivt ha kontroll över relationen 
med din gäst direkt efter att bokningen har gjorts. 
Här är fyra anledningar till varför det är viktigt: 

1. Lojaliteten stärks redan från början
Det är 34% större sannolikhet att verksamheter med 
den högsta andelen återkommande gäster fokuserar 
på att skapa och stärka relationen till gästerna före 
vistelsen. Lojalitet kräver att relationen underhålls. 
För att kunna bygga upp en relation måste du få en 
personlig koppling till dina gäster.

2. Du når ut till gästerna när de är som mest 
förväntansfulla
Varför blir det lättare att skapa en positiv relation 
med gästen genom att aktivt arbeta för att förbättra 
den? Resenärernas förväntningar är som högst strax 
innan resan och vid ankomsten. Gästernas förväntan 
är stora och ser fram emot sin resa. Du har möjlig-
heten att skapa en bra relation med din gäst/er när 
deras förväntningar är som högst. Det här är en 
ypperlig möjlighet att ge dem information om lokala 
företeelser, introducera verksamheten och att få dem 
att känna sig uppskattade.

3. Du har möjligheten att under flera veckor 
sälja in ytterligare tjänster
Tänk på hur många gäster som bokar i förväg. Att 
inte arbeta för att förbättra relationen till gästerna 
under den tiden är som att inte hälsa gästerna 
välkomna förrän de håller på att checka ut. Här kan 
du skapa en närmare relation med gästerna, sälja in 
ytterligare tjänster till dem och få dem på ett strålan-
de humör redan innan de kommer till hotellet.

4. Du sparar tid och energi
Det är mycket billigare att behålla gäster än att hitta 
nya. Faktum är att en studie från Boston Consulting 
Group visar att marknadsföring till nuvarande kunder 
kostar cirka 7 USD medan marknadsföring med sam-
ma metoder för att få nya kunder kostar 35 USD. Att 
bygga upp en stark relation med gästerna från dag ett 
är det första steget till att få en långvarig relation och 
återkommande kunder.

Tripadvisor har listat varför det är viktigt:
1. TripBarometer, september 2014. https://www.tripadvisor.se/TripAdvisor
Insights/n2503/tripbarometer-september-2014-globalt-attityder-till-resande
2. TripBarometer, april 2014. https://www.tripadvisor.se/TripAdvisorInsights/
n2200/tripbarometer-april-2014-global-version
3. http://www.ironmountain.com/Services/Marketing-Production-and-Fulfillment-
Services/~/media/EF8F4D10EABE46F2BB0EBEC0DA1452C5.pdf
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I denna fas av kundresan fokuserar den 
digitala resenären på upplevelsen, både 
i form av förberedelser inför resan den  
faktiska resan, boendet och aktiviteter. 
Att helt enkelt ha en bra semester.

Följande område är värda att tänka igenom för att 
förbättra Uppleva-fasen för den digitala resenären:

1. Hur enkelt är det att hitta till din destination? Går 
check-in och eventuell betalning smidigt? Är det 
enkelt att komma i kontakt med researrangör, 
kanotuthyrare eller hundspannsguide om något 
oväntat skulle hända eller frågor måste ställas?

2. Många resenärer använder sig av en smartphone 
under sin resa. För att underlätta för resenären är 
det viktigt att mobilanpassa din hemsida. Många 
företag kan hjälpa till att skräddarsy hemsidor 
utifrån er målgrupps behov.

3. Det finns ett stort värde i att ha så mycket relevant 
information som möjligt på din egna hemsida 
för att förbättra upplevelsen för kunden och 
effektivisera för företaget. Enkelt för kunden att 
hitta och för dig att hänvisa till.

4. I dagsläget finns ett större utbud av kommunikations-
kanaler. Att finnas tillgänglig på exempelvis 
Messenger och WhatsApp kan skapa ett högre 
förtroende och trygghet för kunden och därmed 
en bättre upplevelse. 

5. Att göra Wi-Fi tillgängligt kan vara en vital åtgärd 
för att din kund ska kunna kommunicera och 
lokalisera sig. 

13

Uppleva

”In stressed situations it is more  
efficient to speak to someone directly. 
It feels more reliable and direct”  
– Bas, 38, Amsterdam, Holland

Vill köpa på plats! = planera & boka!
Kunden vill uppleva destinationen och letar informa-
tion om upplevelser och saker att se/göra på plats. 
Måste finnas information för kunden var kunden 
kan boka/planera sin upplevelse när de är på plats i 
Sverige och destinationen.

Uppleva

Beroende på din digitala mognad och dina 
förutsättningar kan du i Uppleva-fasen hjälpa 
potentiella kunder att få en bra semester och 
hitta information genom följande plattformar. 
Alla plattformar behöver ej väljas i varje nivå. 
Välj en nivå som passar dig.

Bas 
Tillgång till information:

• Uppdaterad och informativ hemsida
• Finnas på Google my Business
Nåbar, beroende på din målgrupp, via:
• Telefon
• Facebook
• Messenger
• Instagram Direct Message
• WhatsApp

Avancerad
Alla funktioner i Medium, plus att ni väljer ut 
vissa kanaler för direktkontakt:
• Specialanpassa den sociala media-
 spridningen
• Pre- & postupplevelse kommunikation   
 med kunden för merförsäljning (pre),   
 återbesök och flera omdömen (post)

Medium 
Alla funktioner i Bas, plus möjlighet till att 
direktkontakt:
• Uppmaning till relevanta taggar och   
 incheckningar på sociala medier
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I den sista fasen av kundresan vill  
den digitala resenären dela med sig av 
sin upplevelse och kan därigenom få 
andra att börja drömma om en liknande 
semesterresa. 

Här kommer sociala medier in i bilden igen och de 
mer visuella kanalerna, som Instagram och Facebook, 
har stor betydelse här. 

De bilder och berättelser en gäst förmedlar kan väcka 
inspiration nog för att skapa nya gäster. Därför är det 
viktigt för besöksnäringen att ta vara på denna typ 
av indirekta marknadsföringsverktyg och därigenom 
närvara i de kanaler som blivande och existerande 
gäster återkommer till och besöker. 

Framför allt Instagram – men även andra sociala medier 
med stort visuellt fokus – kan ha stort värde för dig som 
naturturismföretagare då produkterna är av exceptionell 
visuell kvalité. Att skapa sig bättre förståelse för hur 
dessa visuella medier kan skapa mervärde genom till 
exempel hashtaggar och geotaggar skulle återigen 
kunna vara en värdefull taktik.

Att rekommendera gäster att göra utvärderingar efter 
sin resa visar sig vara välkommet och ett effektivt 
sätt att skapa förtroende för nya gäster. Enligt Chutes 
rapport (www.hubspot.net) finns följande mönster 
och fördelning av foton, videos och uppdateringar på 
sociala medier:

8% använder sig av Instagram Stories
16% delar videor på Instagram
9% delar med sig genom Twitter
3% delar en film på YouTube
32% lägger uppdateringar på Snapchat
21% delar videos på Facebook
53% delar foton på Instagram
76% delar foton på Facebook

Utöver att resenärer spenderar tid och pengar  
på en destination och hos företag, så har deras  
bedömningar på sidor som Tripadvisor också ett 

stort värde. Bedömningarna ger dig information 
om förbättringar i produkten, de kan bygga bättre 
relationer med dina kunder, skapa underlag för 
upprepade kundbesök och hjälpa dig prissätta 
utefter kundens värdeuppfattning. Ju fler och 
bättre recensioner, desto mer kan du som 
naturturismföretagare ta betalt för upplevelserna.
 

Minnas

”All the pictures I have taken throug-
hout my travels will end up on Face-
book, both as a memory for myself and 
to share with friends and family”  
– Paul James, 61, Edinburgh, Skottland

Beroende på din digitala mognad och dina 
förutsättningar kan du i Minnas-fasen fortsät-
ta ha dialog med din kund på olika sätt. Alla 
plattformar behöver ej väljas i varje nivå. Välj 
en nivå som passar dig.

Bas 
Möjliggöra delning, till exempel: 

• TripAdvisor logo & stickers, direkta   
 länkar på hemsidan

Avancerad 
Alla funktioner i Medium, plus hantera och 
förvalta delningar:
• Enkäter för produktutveckling

Medium 
Alla funktioner i Bas, plus uppmuntra 
och styra delning:
• Post-resa kommunikation
• Hänvisningar till TripAdvisor
• Uppmaning till att dela upplevelse
 relaterade inlägg och använda hash-  
 & geotaggar

Minnas
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Machu Picchu – En fallstudie som 
exemplifierar hur man med kort- och 
långsiktiga strategier kan förbättra sina 
intäckter då allt mer sker online. 

I Peru’s Machu Picchu är verksamheten väldigt 
tydligt med att kommunicera att antalet insläpp i 
området är begränsad till 2500 personer om dagen. 
Man upplyser besökare om begränsningen och 
uppmuntrar att boka biljetterna i förväg online, som 
här visas i figur 1 nedan. 

Bättre planering och kassaflöde
Detta medför en rad positiva aspekter, bl.a. 
planeringsunderlag, minskad grad av avbokningar 
på grund av yttre faktorer (väder, temperatur), 
kassaflöde (biljetterna betalas i förväg), och att 
biljetterna bokas innan färden eller övernattningen 
(eftersom man dessutom använder dynamisk 
prissättning). 

Exemplet baseras på en upplevelse som är väldigt 
unikt i sitt slag och inte lika konkurrensutsatt som 
naturupplevelser. Ändå är tydligheten ett effektivt 
sätt att skapa ett beteendemönster hos sina kunder, 
eftersom kärnbudskapet om begränsad tillgänglighet 
penetrerar den oplanerade kommunikation som 

gäster för t.ex. på sina bloggar och omdömen, som 
figur 2 understryker:

Denna typ av strategi skulle kunna appliceras av 
naturturismföretagare i Sverige och i strävan mot 
hållbarhet. Att exempelvis sälja guidade vandringar, 
där gudien lär ut och ser till att allemansrätten följs, 
fridlysta växter inte plockas osv. Detta typ av tänk 
gör då att Sveriges hållbarhetsstrategi lyfts fram 
och naturturismföretagarens produkter, i likhet 
med Machu Pichu-exemplet, kan förvandlas till en 
begränsad vara. 

Att dessutom erbjuda kunden personlig service 
genom att tipsa om aktivitetsbokningar lite längre 
i förväg kan leda till ökad gästnöjdhet och därmed 
förbättrade omdömen för framtida gäster. 

Ett bra case

Figur 1: Faktorer som avgör köpet av biljetter till Machu Pichu ( www.ticketsmachupichu.com, 2018) – fortsätter på nästa sida»

Figur 2 - Positiva omdömen (Tripadvisor, 2018)
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Figur 1 – fortsättning från föregående sida. Faktorer som avgör köpet av biljetter till Machu Pichu ( www.ticketsmachupichu.com, 2018).
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Avslutning  
Den digitala resenärens kundresa är en 
cirkulär process som börjar långt innan 
och kan fortsätta lika långt efter den 
genomförda semesterresan. 

Med dessa kunskaper och insikter har din verk-
samhet mycket att vinna på att anpassa ert digitala 
skyltfönster efter de olika faserna. Det underlättar 
för resenären – och ger er många fördelar.  

1. Attrahera rätt resenärer
Att ha en digital närvaro kan hjälpa dig att både 
attrahera rätt resenärer och öka antalet resenärer, 
vilket i sin tur ökar din verksamhets lönsamhet.

2. Öka din lönsamhet
Synligheten av dina produkter och bokningsbar-
heten på digitala kanaler är avgörande faktorer 
för att du ska kunna utveckla och bibehålla en 
konkurrenskraftig position på den internationella 
marknaden för naturupplevelser.

3. Planera långsiktigt
Genom att se till så att du är digitalt sökbar kan 
kunden hitta just ditt erbjudande. Genom att vara 
digitalt bokningsbar får du möjlighet att planera 
din verksamhet effektivt genom att kunna följa 
hur bokningsfönstret ser ut. 

4. Spara din tid
Genom att vara digitalt närvarande får du mer tid 
över till annat. Det tar förstås tid inledningsvis, 
men kom ihåg att ni inte behöver göra allt. Välj 
det viktigaste för er och börja där.

Boka

Drömma

PlaneraUppleva

Minnas

Visit Sweden gör återkommande målgrupps-
analyser, potentialanalyser, varumärkesanalyser 
och andra undersökningar för att alltid vara 
uppdaterade om det aktuella marknadsläget.  
 

Ta del av fakta, kunskap och trender Du kan utan kostnad ta del av en stor mängd  
fakta, kunskap och erfarenheter om målgruppen, 
utlandsmarknader och trender från alla delar av  
Visit Swedens globala organisation på
corporate.visitsweden.com/kunskap
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Ordlista

Bokningssystem: Verksamhetens egen systemlösning 
för inventarier och prishantering. Kan ha en integrerad 
bokningsmotor för att göra produkter tillgängliga på den 
egna hemsidan. 

Bokningsmotor: Teknisk lösning som tillhandahåller 
verksamhetens priser och inventarier på en hemsida för 
att göra tjänster och produkter bokningsbara online. I 
många fall integreras även en betallösning för inlösning av 
kreditkortsbetalningar. 

Channel Manager: Online-lösning som distribuerar 
inventarier och priser från den egna bokningsmotorn 
(eller det egna bokningssystemet) till ett flertal online-
bokningssidor på en och samma gång.

Call-to-action (CTA): CTA är en marknadsföringsterm. 
Begreppet syftar på texter, knappar och uppmaningar som 
manar till handling. Att uppmuntra köparen till att köpa en 
produkt innan den tar slut. Ett klassiskt exempel på call 
to action är olika typer av knappar på en webbplats, till 
exempel ”Lägg i varukorgen”. 

CPC: Cost-per Click. Affärsmodell för betalning av trafik från 
en sida till en annan, där produktägaren betalar en kostnad 
för varje klick som generas. 

DMO: Destination marketing organisation. En destinations-
organisation, som ofta kallas destinationsmarknadsföring 
eller förvaltningsorganisation, kongress- och besökarbyrå 
eller turistbyrå, ansvarar för att främja och utveckla ett 
samhälle som ett attraktivt resmål. 

FAM Trips: Resor för press/journalister som ger dem 
möjlighet att uppleva din produkt samt få en förbättrad 
närvaro av produktkunskap.

Geotag: En geografisk position till något. T ex en bild eller 
videoklipp med koordinater som visas på en karta.

Hashtag: Hashtag är ett sätt att markera och samla alla 
texter, bilder, videos och annan data som finns på internet 
markera ord och fraser på sociala kanaler t ex Twitter och 
Instagram. Symbolen # gör det lättare att följa ämnen och 
evenemang. 

Influencer: En influencer är en person som uttalar sig i 
sociala medier och andra kanaler för att påverka attityder 
och handlingar hos läsare och följare med samma intressen. 
En influencer kan ha stort förtroende hos och många läsare 
som hen inspirerar och motiverar på olika sätt. 

Meta sajt: Metasajter aggregerar olika OTA sajters 
reseprodukter i en sökmotors sökmotor. Länkar utifrån 
sökresultatet för valt datum och produkt till produktägarens 
eller OTA:ers hemsida för bokningen, och tillhandahåller 
därav indirekt bokningar mot provision (CPA) eller klickavgift 
(CPC).

Meta-Meta: Aggregerar flera metasöksidors resultat och 
refererar till produktägarens eller OTA:ernas hemsida för 
bokningen. 

NTO: National Tourist Organisation (NTO). En NTO är det 
organ som ansvarar för utformningen och genomförandet 
av den nationella turistpolitiken, och främjande av den 
inkommande turismen. Uppdragen för den enskilde NTOn 
kan variera beroende på uppdragsgivare och ägare.

Online marknadsföring: Använda internet och webbportaler 
till att distribuera eller marknadsföra din produkt till 
konsumenterna.

Online Travel Agent (OTA): Marknadsförings- och 
bokningsplattform som samlar en mängd olika 
reseprodukter för olika destinationer på en och samma sida. 
Tillhandahåller bokningar mot provision. 

Researrangör: En person eller ett företag som säljer din 
produkt på dina vägnar, inklusive ITO, grossister och 
detaljhandeln.


